CAMI
MODELL 3853

STORLEKAR
ÖVERVIDD I CM
HEL LÄNGD I CM
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GARNÅTGÅNG antal nystan:
TIBET fg. 18

6

(6)

7

(8)

9

GARN
CEWEC Tibet garn (24% jak, 51% merinoull, 21% polyamid) 25 gr = 190 m
REKOMMENDERADE STICKOR
Rundstickor nr 4½ och 5
STICKFASTHET
18 m x 25 v slätstickning på st 5 med två trådar = 10 x 10 cm
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STICKINFO!
Västen stickas runt upp till och med ärmhålen, därefter delas arb och det stickas fram och tillbaka
FÖRKORTNINGAR
m = maskor, v = varv, rm = rät maska, am = avig maska, tills. = tillsammans
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BESKRIVNING
BÅL
Lägg upp 176 (184) 196 (204) 216 m på rundst nr. 4½ med 2 trådar Tibet. Sticka runt i resår, 1 vridet rät, 1
am tills resårkanten mäter 5 (5½) 6 (6) cm. Byt till rundst nr. 5. Sätt ett märke där v börjar och efter hälften
av m (= sidsömmarna).
Fortsätt runt i slätstickning tills arb mäter 32 (33) 34 (35) 36 cm. Sluta sista varvet 7 m före v början. Maska
av de sista 7 m och de första 8 m på nästa v för ärmhål. Sticka tills 7 m före sid-märket, maska av 15 m,
sticka varvet ut. Varje del stickas nu färdig i slätstickning var för sig. Det är 73 (77) 83 (87) 93 m till var del.
BAKSTYCKE
Sticka ett avigt varv. På nästa v från räts minskas till ärmhål så här: Sticka 3 rm, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta
m över, sticka tills det återstår 5 m på v, 2 rm tills. och 3 rm. Vänd arb och sticka am tillbaka. Upprepa
dessa 2 v ytterligare 5 (6) 7 (8) 9 gånger = 61 (63) 67 (69) 73 m. Sticka uppöver tills arb mäter 52 (54) 56
(58) 60 cm.
Sätt de mittersta 27 (29) 31 (33) 33 m på en nål till nacken och sticka färdigt var sida för sig. Maska av
ytterligare mot halsen fram 2,1 m = 14 (14) 15 (15) 17 m kvar till axlar. Fortsätt sticka uppöver tills arbetet
mäter full längd. Låt maskorna vila.
FRAMSTYCKE
Sätt till garnet och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 45 (47) 48 (49) 51 cm. Sätt de mittersta 17 (19)
21 (23) 23 m på en nål och sticka färdigt var sida för sig. Maska av mot halsen fram och på vartannat v 3
m, 2 m och 3 x 1 m =14 (14) 15 (15) 17 m till axel. Sticka uppöver tills denna del mäter samma som
bakstycket. Låt maskorna vila. Sticka den andra sidan på samma vis.
FÖRSTA MONTERING
Sticka ihop axlarna så här: Sätt de vilande m på stickan. Lägg arb räta mot räta. Med en extra sticka
stickas 1 m från var st rätt tills. och maskas samtidigt av. Sticka ihop den andra axeln på samma vis.
HALSKANTEN
Sätt till garnet i den ena axelsömmen i höger sida av arb. Med st nr. 4½, plocka upp ca. 82 (86) 94 (102)
102 m längs nacken m för m och ner runt längs halskanten, ca. 3 m/4 v. Sticka runt i vriden resår, 1 vriden
rm, 1 am, i totalt 4 varv. Maska av i vriden resår.
ÄRMKANTER
Sätt till garnet i den mittersta m i avmaskningen till ärmhål. Med st nr. 4½, plocka upp ca. 100 (102) 104
(106) 108 m runt och längs med ärmhålet, 1 m i var m och ca. 3 m/4 v. Fortsätt med att sticka runt i vriden
resår, 1 vriden rm, 1 am, i totalt 4 varv. Maska av i vriden resår. Sticka den andra ärmkanten på samma vis.
MONTERING
Fäst alla trådar. Tvätta västen enligt anvisning på banderollerna och låt arbetet plantorka på en handduk.
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CEWEC DESIGNTEAM – 2:A UTGÅVAN

Delar du bilder av ditt CEWEC-sticke Instagram – blir vi glada om du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec
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